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Dikkat! 
Tıbbi Atık

İSTANBUL’DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI



TIBBİ ATIKLARIN YAKMA TESİSİNE SEVKİ



TIBBİ ATIK YAKMA TESİSİ



TIBBİ ATIK YAKMA TESİSİ



Tıbbi Atık Taşıma Araçları ile

Yakma Tesisine getirilen atıklar, el

değmeden bunkerlere dökülmekte ve

buradan titreşim sayesinde besleme

konveyörüne aktarılmaktadır.

TIBBİ ATIKLARIN YAKMA TESİSİNE SEVKİ



TIBBİ ATIKLARIN YAKMA TESİSİNE SEVKİ

Tıbbi Atıklar bunkerlerden vibrasyon

yolu ile titreşimli konveyör sistemine

aktarılmakta ve malzemesi paslanmaz

çelik (Cr-Ni) olan titreşimli konveyör

kanalları ile el değmeden fırına

beslenmektedir.



DÖNER FIRIN

Tipi : Döner Fırın
Dönme Hızı : 0-12  devir/saat 
Fırın Hacmi : 27.5 m³
Fırın Uzunluğu : 7.5 m
Fırın Çapı : 2.73 m
Fırın Ağırlığı : 14 ton
Fırın Kapasitesi : 1.0 ton/saat (3500 kcal/kg atık için)
Yakılabilecek Atık : Min. 2000 kcal/kg Max. 4540 kcal/kg



Döner fırın iç yüzeyi refrakter malzeme

ile kaplanmış olup, yanma sıcaklığını

min. 850 °C de tutan bir brülör ile teçhiz

edilmiştir. Döner fırının içerisinde

atıkların asgari alıkonma süresi 1 saattir.

DÖNER FIRIN



Atıklar 850°C ile 1100°C arasında 

yakılmakta ve yanma sonucunda 

hacimsel olarak %95, kütlesel olarak 

ise %75 azalmaktadır.

DÖNER FIRIN



Atık gaz ile taban küllerinin ayrıldığı, 

Döner Fırından II.Yanma Odasına geçiş 

noktasıdır.

I. YANMA ODASI



Tıbbi atığın yakılması ile oluşan küller, I. 

Yanma Odası altındaki özel bir havuzun 

içerisine alınmakta, burada soğutulup 

paslanmaz çelikten imal edilmiş konveyör ile 

dışarıda bulunan taban külü toplama 

haznesine aktarılmaktadır.

KÜL KONVEYÖRÜ



Bu ünitede tıbbi atığın yanması esnasında

çıkan gazların 1100-1200 °C sıcaklıkta

yanma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca sıcaklığı 1100 °C üzerinde tutan

brülör ile teçhiz edilmiştir.

II. YANMA ODASI



Döner Fırın gibi II. Yanma Odasının da içi

özel refrakter malzeme ile kaplanmıştır. Bu

sayede 1200 °C gibi yüksek sıcaklıklarda

çalışılabilmektedir. Yaklaşık 2 saniye boyunca

tehlikeli gazlar bu ünitede kalıp buradan

buhar üretim sistemine geçiş yapmaktadır.

II. YANMA ODASI



Yaklaşık 1100-1200 °C’ye ulaşan atık gaz;

buhar kazanı, kızdırıcı, ekonomizer ve su

püskürtme kulesinden geçerek yaklaşık 120

°C’ye düşmektedir. Isı enerjisinden

faydalanılarak bu üniteler sayesinde tesiste

bulunan buhar türbininin elektrik üretmesi

için gerekli buhar üretilmektedir.

BUHAR ÜRETİM SİSTEMİ



3 Adet Kuru Tip Radyatör ile

tesisin soğutma ihtiyacı

sağlanmaktadır.

SOĞUTMA SİSTEMİ



Yakma Tesisi, Odayeri Katı Atık

Tesislerinin tüm elektrik ihtiyacını

karşılayabilecek; yaklaşık 500 kW elektrik

üretim kapasitesine sahiptir.

ENERJİ ÜRETİMİ



Atık gaz, buhar üretim sisteminden geçtikten sonra
arıtma sistemine gönderilmektedir. Gazların arıtımı
için kuru kalsiyum hidroksit [Ca(OH)2] ve toz aktif
karbon kullanılmakta ve bu kimyasallar havalı
(pnömatik) taşıma sistemi ile reaktöre
dozlanmaktadır. Bu sayede baca gazındaki arzu
edilmeyen bileşiklerin arıtımı gerçekleşmektedir.

BACA GAZI ARITIMI



Reaktörden çıkan ve baca gazı arıtımından

kaynaklanan reaksiyon kalıntıları ile uçucu

kül, membran kaplı torbalı filtrelerde

tutulmaktadır.

Toplamda 210 adet filtre bulunmaktadır.

BACA GAZI ARITIMI



BACA

Arıtılmış atık gazlar 50 metre

yüksekliğindeki bacadan

atmosfere verilmektedir.



Atıkların yakılması sonucu oluşabilecek

kirletici gazların tespiti, baca üzerine kurulu

ölçüm sistemleri ile anlık olarak takip

edilmektedir. Ölçülen değerler özel bir

yazılım ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

izleme sistemine aktarılmaktadır.

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ



OTOMASYON SİSTEMİ

Tesisimiz son teknoloji ürünü

otomasyon sistemi ile tam otomatik

çalışmaktadır. Tüm ünitelerin kontrolü

ve kamera sistemleri ile izlenmesi

kontrol odasından 7/24 yapılmaktadır.



TEŞEKKÜRLER…

İstanbul – Aralık, 2016

Ahmet Çağrı GÖR
Tıbbi Atık Bertaraf Şefi
e-posta: agor@istac.istanbul


	Slayt Numarası 1
	Slayt Numarası 2
	Slayt Numarası 3
	Slayt Numarası 4
	Slayt Numarası 5
	Slayt Numarası 6
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Slayt Numarası 11
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 13
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	Slayt Numarası 16
	Slayt Numarası 17
	Slayt Numarası 18
	Slayt Numarası 19
	Slayt Numarası 20
	Slayt Numarası 21
	Slayt Numarası 22
	Slayt Numarası 23

